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 ُةيَّاِغَلالَب ُةَمدَِّقُمـال
 نسخة للمراجعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةُعَنْصَ

َأِبي ِزَياٍد ُمَحمَِّد ْبِن َسـِعيٍد الُبَحْيـِريِّ



 ُمَقـدَِّمــٌة

َيالحَ َاَّله َ َنحَبي ََْمُدَّلَِله ح َلَعح لهمح َوحسح ُ َاّلِله َّله ْغنحانحا،َوصح
ح
انحا،َوبَالوحْحيحيـَنَأ دح اَنَهح نحاَبالُقرْءح

ٍدَ َُُمحمه
ح
َفَْأ َََاَسَالَهََحَصح بََهْمَمَحوَ،اان َسَحل ْعذح

ح
ان ا.اان َيحَبَحوَحاَقَ طََنَْأ اَوإَيمح َلَهْمَُخلُق  ْكمح

ح
َ،َوأ

َ
 
َ،دَ عَ اَبَ مَ أ
َبيـٍر،َ،رٍَـيطََخَحٍَلَمَحعَحلٍَََبَادََنحََرََـيَْغَحَنَْمَََُتَبَْدََتَُانََْدََقَحفَح َكح ْمٍر

ح
َفحََوحأ ُع زح لحبحَِنَالفح َمَْلحَغح

َ
ح
َمََُْلَزَحأ َيف حْعُت ََشح َََتَابحَتحَكََُذ

ح
َتحَبَََُكَسََمَْأ لحَِم َوَحَةَ ارَحقح

ح
َأ ََهَُعَُضح

ُ
َرَحخَْأ َمََف َوَْخَحى لهَةََنَحا زح مح

َ
ح
َامََدَحقَْال َالَهو، ََرََدَ صح َالمَحذَحهَحلََمثَْل َإَذَْامََقَحا َب َي َهَحتحَمَحَُتَنَْكََُ؛ َكَُرَُا َالَحذَحهَحَوبح ،َاَمَالطهََرََحَْا

َعَحاذَحمَحفَح َا َسح
ح
َقَُيَحَنََْأ ََولح

ح
َأ نََْومََلَُالعَََُفََْشَحيف ََمح انُُه َأولَسح اٌم، هح َرَحَكح َاَزٌم َيـيٌّ َرَُـيغَحعح

ََيَحََصَفحَ ح َ.مََالَكح

ََنَْمَحُتَبََنَْعَحتحَسَْاَمَهثَُ َإَََنَحـيعَََمَُلح ََوَحَهَُله ح ََةََمَحدَ قَحالمََُهََذََهَحَةََابحَتحََكََلَعح حَوَح،َةََرَحـيغََالصه َُتَسَْل
َ
ح
ََعَدَهأ

ح
ََأ َمََاجََعَحالمَحَيُطََُُمََّن 

ح
ْفنحانَََةََايحَرَحَُلَامََحَحَوَْ،َأ

ح
اَغمََُفنُونََالَأ ََهَُنهَكََ،َلحََالهوح َ.ُجْهُدَالُمَقل 

َالحَكحَونحَدَُفحَ ا هح ي 
ح
َعََُان َـتَْمَحَاحَُْحجَحَأ َالَحَومََلَُيف اَةََغَحلح َريف  َُمَْظح َتحَ، اَارَ ـصح ،َلحَطيف 

َ ل ُل َوُيذح ا، ابحهح َنَقح ابَحيحْكَشُف َوَحهَحَشعح َا، اَهقَحيحْعلُو وح اشح ابَحَهح ةَحَ،اهَحوحَهضح صح َُخلح نْتُُه مه َضح
ائَدَحَهََيَْلحَُتَعَحدَْزََوَحالهلَْخيَص،َ ،َوَحعَحافََنحََفحوح َ.ةَ عَحاتََمَحَقحَليلحةَ َيرَحارََقَحتَحة 

ََواللَح
ح
َسَْأ

ح
ََُلَأ

ح
ََْنَْأ ََخَحَهَُلحَعَحيح َال َلََص  َ،َوَحيمََرََالكَحَهََهََجَْوَحا

ح
َاَاإلخَْنحَقَحزَُرَْيحََنَْأ َلح َلََوَْيفَالقَحَصح

َ.يمٌَحََرَحَوٌفَءَُ،َرَحيمٌَرََكَحَادٌَوَحجَحَهَُنهَ،َإَََلَمَحوالعَح
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املقدمة البالغية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 غةمبادئ علم البال
ةَ  غ  اَالُمتحَكح مَُابل َل  حْستحَطيُعَبَهح ٌةَي لحكح َالحاَل.َ:َمح اَلَُمْقتحَضح ابَق  ْنَيحأيتَبكلمهَُمطح

ح
َأ

َالديع.:َعلمَاللغة،َوواسمه َعلمَاليان،َوقدَيُسىمَعلمح

َ َابلَلغة: َعلم َالعربيةَالرتاكيبَأسايلبوموضوع َومرااعة اتَمقام،
َ.الخاطب

َ.العربَولسانَنةوالسَالكتابَمنَ:وي ستمد

ت هَ و ر  ،َمنَالشعرَوالرثالكتابَوالسنة،َوإتيانَاملتَكمَبرتاكيبَبليغةَفهمَ:َث م 
َنقدَالصوصَالدبيةَبطريقةَسليمة.،َوهيزيَالَكمَالفصيحَمنَغريموت

َ«.الديعاليان،َواملعاّن،َو»:َوعلومَابلَلغةَثَلثة
َ.ريهمالَوسيبويهَوغاكخلليَ؛همَالحاةَ:علمَاملعاينفواضعَ

َيفَكتابهََ:وواضعَعلمَابليان ُرَْبُنَالُمثحَّنه ْعمح ةحَمح َ«.جمازَالقرءان»أبوَُعبحيْدح

َ.«الديع»يسَابنَاملعزتَيفَكتابهَاخلليفةَالعباَ:علمَابلديعواضعَو

مَ و ك  َاملجتهد.اجبَلَعَفرضَكفايةَلَعَالمة،َو:َتعلمهَح 



 
 

 

 
3 

املقدمة البالغية

 ِةيف الَفَصاَحِة والَبَلاَغ ُمَقدَِّمٌة
احَح صح َللَكمة،َوالَكَم،َواملتَكَم.َافَ ْصَتكونَوَحَةَُالفح

ُةَماَسَح َصيحح ابحَة،َامنَتحنحافَُرَالروف،َوَْتَمَحلََفالَكمُةَالفح رح َومالفةَالستعمال.َلغح
يَلَف،َوالحْعَقيَد.َمَحلََماَسَح والَكمَالفصيح

ْ
ْعَفَالهأ َمنَتحنحافَُرَالَكمات،َوضح

َملقتَضَالال.َأىتَبالَكمَمطابقاَنَْواملتَكمَالفصيحَمَح

ْنََوالحَليُغَمنَالاس لْقحََايحَ َصَفحََاكنمح انَََطح َ.الل سح

َبحَليٍغَفحَصيٌحَولَعكس. َولك 

َالُمتحَكح َ ََمنح ُفَُُكٌّ َمَباللغةَوالفصاحةوُيوصح ح َ.َمَوالَكح

ةََ احح صح ُفَالَكمةَاملفردةَبالفح ُفَباللغة.وتُوصح َ،َولَتُوصح

َمنَاللغةَوالفيأيتََوقد َ.بمعَّنَاآلخرَصاحةُكٌّ

َوقدَلَيُطابق،َو اقَعح ابَُقَالوح َ.:َالكذبواثلاين:َالصدق،َفاألولالَكمَقدَُيطح
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املقدمة البالغية

 ِنيِعْلُم امَلَعا :الِعْلُم اأَلوَُّل

َبَهَََ:املعاين َُيْعرحُف ُصوٍل
ُ
َبَأ تُُهََاَعلٌْم ابحقح َُمطح يُْث َحح ََمْن َِب  رح َالعح َاللهْفَظ اُل ْحوح

ح
أ

َالحاَل. َلَُمْقتحَضح
َوَثمانيةَأبواب:وه

 يِِّرَباخَل ِداَنْساإِل اُلَوْح: َأُلوَّاأَل اُبالَب
ن ادَ  وََْإَْيحاب اَاْسمٍََإىلَُحْكمٍََ:َنَْسبحةَُاإِلس 

ح
لْب ا.َأ َسح

ب ـرَ  ََماَ:والـخ  لح ْدقحََاْحتحمح ََالص  َذبح اتَهَََوالكح َ.هََلََائََقحََارََبحَتََاعَْبَََلَََّلح
َو َأنَيََُلنهللخربَحاتلان: َاملتَكَيدَحفََإما َُم منَنفسََجديدَءيشبَاملخاطبح

َفائدة،َواثلاّنَيُسىمَبلزمَالفائدة؛َفالولَفظَأوَلالل ىمه َ.يُسح
َأربعةَ  َاخلربي َاإلسناد َويهوأحوال ،َ َوتحَيدَُكََوَْالَه»: َوالحَيدََكََوَْالَهَكَُرَْ، َةَُيقَحقََ،

َ«.يَ ـلََقَْالعَحَازَُجَح،َوالمَحةََيَهلََقَْالعَح

َ«.يٌَّارََكَحنَْ،َوإََيٌَّـبََلحَ،َوطحَيٌَّـائََدَحتََابَْ»َوأنواعَاخلربَثَلثة:
َِدَ تَِب َاالف َ.دَُكَهلَيُؤَح:َيَ ـائ

َيبَتوكيده.والطليب:َ
ارِيَ  َيبَتوكيدهَحبسبَقوةَاإلنكار.:َواإِلن ك 

َْ رْيَهَ.َمقتَضَالظاهرَعنَالَكمََُجَُرَُوقدَيح َبَغح لح ْنَُيبحده
ح
يحْحُسُنَأ َفح

َالفعُلَو سند
ُ
َأ َالَإذا َالقييق َللفاعل َمعناه َيف َما َحقيقةَأو َفهو َهل بََس ُملح

َالفعُلَ سند
ُ
َأ َوإذا َعقيل،ََعقلية، َجماز َفهو َالقييق َالفاعل َلغري َمعناه َيف َما أو

َبرشطَوجودَالقرينة.
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املقدمة البالغية

 ْيِهَلِإِد الَباُب الثَّاِني: َأْحَواُل امُلْسَن

َإيله ن د  س  ْحُكوُمَعليه،َوهوََ:الم  َماَيفَمعناه.َوأَُلَعَْالفََََعليهدَُمََتحَعَْيَحَاَّليهوَالمح

واملفعولَالولَللكََ،ملبتدأواَ،يفَالملةَالفعليةَالفاعلَونائبَالفاعلَووه
َإنَ َواسم َونظائرها، َاكن َواسم َواخلرب، َاملبتدأ َأصلهما َمفعولني َينصب فعل

َ.يفَالملةَالسميةَونظائرها

ََوأحوال َإيله َويهمخسةاملسند ،َ َوالهنَْكرُي،َ»: َوالهْعَريُف، َوالحْذُف، ْكُر، اَّل 
َخيـرَُيمَُوالهْقدََ

ْ
َ.«،َوالهأ

رَ  ك  انحََوأَ،هََْعَظيمَََلَح:َفي ذ  اَذهَ،َ،َتهََإَهح اَحََوأَ،الْبحْسَطََوأَأوَاْسَتْْلح َ،الهنَْبيهَََوأَ،اإَليضح
ْعَفََوأ َرينحةََضح َ.الْقح

َذَ وي  َ ْوَن،َ:َلف  اَر،َاإَلنََْوألصه اَز،ََوأكح َ.اَلْخَتبحارَََوأاَلْحرَتح

َ َاملعارف َمن َبواحد ر ف  َويهالستوي ع  ،:َ«َ ةَََ،ريَُمََالضه ارح َاإلَشح ،َمَُلحَوالعَحَ،واْسُم
اُفَإىلَمَح،َوُلَُصَوَْالمَحالْسُمَو اَة،َوالُمضح دح

ح
َ«.ةٍَفحَرََعَْوُذوَال

َ َفإن رِّف  َاثللثامَحقَحالمَحَةََااعحَرَحمَُلََفحََ:بالضمريع  امَِ»َ:اَت ق  ِّمََِم  ت َك  َالم  امَِو، ق  َم 
ِبَ اط  خ  امَِو،َالم  ق  ائِِبََم  َ.«الغ 

َإذاََإىلَغريهَخلطابَأنَيكونَملعني،َوقدَيرُتكوالصلَيفَا َريدح
ُ
َ.الُعُمومَُأ
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املقدمة البالغية

َ رِّف  َأوَهََزََـييََمَْتحَلََفحَباسمَاإلشارة:َوإنَع  َْعََامََالسَهَةََاوَحبحَغَحبَََيَضَرََعَْلَها، َأوَتح َهََرََـيقََ،
َ.دََعَْبالََُهََيمََظََعَْ،َأوَتَحَبَرَْبالقَُ

َت راىع َأن َمن َبد َال َثَلثة َأحوال َإيله َوللمشار َويه: ،َْعدَُالَُوَحَ،ْرُبَالْقَُ»،
ُطَ َ.َ«والهوحس 

َبالعَ  رِّف  ارََاَوأ،َلهْعَظيمََاَوأ،َارََضحَحَْْلََلََفحَ:َمَِل َوإنَع  اَذهََ،َأوََلْحَتقح اَمَاْسَتْْلح َ.إيهح

َ رِّف  هَلَبه،َأوَباالسمَاملوصول:ََوإنَع  َم،ََْعَظيَمَه،لَحفللجح ح ْقَريَرَالَكح َةَتح أوَلََزيحادح
اَنَالهْصََ اَءََلحَأوََيَحَبالسم،أوََلْسَتْهجح َ.أوَللتهْفَخيمَََ،رََـبحَاخلحَََعَوَْلَلْيمح

َ رِّف  َة،َ،دََهَْعَحلَْلََفحَباألداة:َوإنَع  َقيقح ادََاقََرَحغَْتََسََْلَلَوأَأوَللحح َ.،َأوَللنَْفرح

َ رِّف  ارََْلَلََفحَباإلضافة:َوإنَع  اَر.َأوَللتهْعَظيَم،َ،ْخَتصح َأوَللْحَتقح

رَ  اَد،َوالَفَْلَ:وي ن ك  الهْكَثريََ،َوالهْعَظيمََْحَقريََلَهرح َ.،َوالهْقَليَلَ،َوح

مَ  د  اَمَبه:َلوي ق  ْصَلَ،َولهْخَصيَصَ؛َاكلْهَتمح
ح
َلَ،َوالهْمَكنيََال َ.،َوالهعحج 

َاتلوابع َمن َبواحد َوي ت ب ع  َويه: َوالدل،َ»، َوالعطف، َوالوكيد، العت،
َ.«والفصل

َعَ في نَ  ْدَحَ:َلت  المح َم،َوالَهوحالهْعيَََ،وحالهْخَصيَصََواَّلم،َ،لتهبَْينَي،َوح َ.يدََوكََنَي،َوالهـرحح 
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املقدمة البالغية

دَ  ك  َوي ؤ  َو: فَْللتهْقَريَر، َوحدح َالُعُموَم، َغرَي َم َتحوحه  فَْع َمَدلح َتحوحه  فَْع َوحدح ْهَو، َالسه َم َتحوحه  َع
اَز. جح َالمح

اَحَب ي ـنَ وي َ َ.:َلَليضح

َط َعَ ي َو اَبََرحدَ وَح،َ،َوالُقْرَبَلتهْفَصيَلَ:َلعليهَف  وح اَمَعَإىلَالصه َ.السه

َالَكم.َ:َلحوَْضيَحَوي بدلَمنه

َبِضَ وي َ ل  ص  لََِِمريَِف  ص  َللتهْخَصيَص.:َالف 

رَ  َالُمْسنحَد.وي ؤ خ  اَمَتحْقَديمح قح اَءَالمح َ:َلقَْتضح

َالظاهرَ َخلف َلَع َفيكون َالحوال َتلك َعن َإيله َالُمْسنحُد ُْرُج َيح وقد
حَويهةََل ْول

ح
ااَتَفَحْلََ،َواَلَأل يْـَرَهمح َ.،َوغح
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 الَباُب الثَّاِلُث: َأحَواُل امُلْسَنِد

ن دَ  س  َدَحتحَبَْالمَُ:َهوَالفعلَوماَيحنوبَعنه،َواخلربَوماَسدَمسده،َوالم 
ُ
َليسَاَّليَأ

َ.خربَهل

َخيـرَُ»:َحواهلوأ
ْ
ْكُر،َوالحْذُف،َوالهْعَريُف،َوالهنَْكرُي،َوالهْقَديُم،َوالهأ َ.«اَّل 

َذَ حَ يَ ف َ،َوللحاكية.لفسَأغراضَاملسندَإيلهَ:ف 
حَرَ كَ ذَ ي َو َاَكذلك،َوللتعني.هَح:َل

َمعَ َاثللثة َالزمنة َمن َزمن َيف َالدث َوقوعح َبصيغته َأفاد َفعل َاكن فإن
َاملايضَفإنهَفلَجتددَفيه.،َإلَإفادةَالجدد

،َولمَيَُ ارح َوالْسَتْمرح َالجدد،َولمَيدلَوضعاَلَعَدََفََوإنَاكنَاسماَأفادَاثل بحوتح
َزمن.

َوحده َإيله َالُمْسنحُد َقَُصدح ا َُمْفرحد  َاملسنُد َاكن َمجلةََفإن َاكن َوإن بالكم،
َاملسندَإيله.بارتبطَالكمَبماَهلََصلحٌةَ

َرَ وي عَ  َ:َإلفادةَالسامعَحكماَلَعَأمرَمعلوم.ف 

َ:َلعدمَالصَوالعهد،َوللتفخيم،َوللتحقري.رَ كَ نَ وي َ

َ.:َلولويةَتقدمَاملسندَإيلهرَ خَ ؤَ وي َ
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َ:َللتخصيص.مَ دَ قَ وي َ

َ َكـ َاملتعلقات؛ َمن َبواحد َاملسند َتقيد َوالظرف،َ»فإن َواملصدر، املفعول،
َةَمعَّنَزائد.َ«واجلارَواملجرور،َواحلال،َواتلميزي،َواالستثناء َفحَلَفحادح

َلل َتحْقَييُدُه َباملتعلقوُيتْـرحُك َجهل َعدم َأو َضيقَ، َأو َقبحه، َأو َذكره، إرادة
َالوقت.

َالَفْعُلَ َويتقيد َبأداته، يهَد َالُمقح َالرشط َمعَّن َإلفادة َيفَفَبالرشط َأصل الزم
«َِ إ

َِ»وليسَالمرَكذلكَيفَ«َاذَ   «.وَ ل َ،َوَ نَ إ

،َوليسَهذاَمماَيَُفيُدُهَ«َوَ ل َ»وَ َِ»تَُفيُدَالْمَتنحاعح َِ»َلو«َنَ إ إ
َ«.اذَ 
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 الَباُب الرَّاِبُع: َأْحَواُل ُمَتَعلَِّقاِت اْلِفْعِل

اُلَالَفْعَلَمعَالمَح اهَلََحح حح يفَأنَالغرضَمنَذكرهَمعهَإفادةََمعَالفاعلَْفُعوَلَكح
َ.تلبسهَبهَلَإفادةَالوقوعَمطلقا

حينئذََّلكرَالفاعلََفلَحاجةَلمَيكنَمراُدَاملتَكمَإفادةحَوقوَعَالدثَإذاف
َواملفعول.

َاملتَكمَُ َأراد ََوإذا ََالدثَوقوَعَإفادةح َنحاَفي ا، َأو املتعديََالفعُلََصارُمثَْبت ا
َ،َمنَغريَتقديرَاملفعول.زماكلل

َ َأوَاإلثباتح ََفإذاَلمَيُرََدَاليفح َأوَتقديره.َاملفعولَرَُكَْذَََمَحزَحل

ذفَاملفعول َوي  َِجءََأوََ،امََهَحبَْاإلَََدَحعَْبَحَانََيحَالَحَةََادَحرَحإلََ: َأوََلمح مََلَذْكَرهَ، دح َمََعح تحوحه 
َ ْقُصوَد، َالمح رْيح َغح اَمَع ةََأوَالسه اَر،أوَللَالُعُموَم،َإَلرحادح ََوأَْخَتصح وحاَصَلَيفَاآْلَي، َوألَلْفح

انََ َ.لََلْسَتْهجح

َيُْشَبُههَُ َما َأو َبه ْفُعوُل َالمح ُم ده ََوُيقح َوللرهد  َمَحللتخصيص، َخَََنَهظَحَنَْلَع َلح َفح
َ َ.اَبَوَحالصه

َ ُم ده َبحْعٍضََبحْعُضَوُتقح َلَع َت ْعُمولح َإلأصالةَالمح َفيقدمََ، َالهتمام َُروع إذا
َمنها. َالُمَهم 
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 َباُب اخَلاِمُس: اْلَقْصـُرال

َريٍقََمْنَُطُرَقَالهْخَصيَص. ٍءَبَطح ْ ٍءَبيَشح ْ َْصيُصََشح َوهوََتح
ِِّمَإىلَنوعني ت َك  ر ِضَالم  َباعتبارَغ  ْص   َالق  ِسم  َقييَقَي»:َوي ن ق  َ،َوإََحح َ«.يَيـافََضح

َاحلقييقف َحبسبَ: َعليه َاملقصور َعدا َملا َبالنسبة َفيه َالختصاص َاكن ما
َالواقع.
َ.اصَفيهَبالنسبةَليشءَآخرَمعنيماَاكنَالختص:َاإلضايفو

َمنهماَنواعن ةٍَ»:َولكٌّ َُموُْصوٍفَلَعََصفح وُْصوٍف،َوقحْصُ ٍةَلَعَمح ََصفح َ«.قحْصُ

،َويه ة  ب ع  ر 
 
َأ ِ ْص  َالق  ق  ر  ْوَبَبحْل،َوالهْقَديُم،ََ،اءَُنحَثَْتََوالسََْيْفَُالَه»:َوط 

ح
َأ ْطُفَبَلح والعح

ا إَنهمح َ.«وح

يفيدهَفَالهْقَديمَُ،َأماَوضعالبَفيدَالصَحتََُماَعداَالقديمَأدواتَالقصَومجيع
َى.وَححَْبالفَح

َويقعَالقُصَبنيَاخلربَواملبتدإ،َوبنيَالفعلَوالفاعل،َوبنيَالفعلَومتعلقاته.

َيفَاملعلومَبـَو َِ»إنَاكنَالقصَلَعَمقتَضَالظاهر،َأتيتح إ
ويفَاملجهولَ«َامَ نَ 

ََوإنَاكنَلَعَخلفَمقتَضَالظاهرَ،«بانليفَمعَاالستثناء» لح ََنُز  لحةح َُمْْنه ْعلُوُم المح
ْجُهوَل، ْعلُوَم.وَالمح َالمح لحةح ْجُهوُلَُمْْنه َالمح
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 اْلَباُب السَّاِدُس: اإِلْنَشاُء

اءَ  اتََه.اإلن ش  َََّلح َذبح َالكح َولح ْدقح ْتحَمُلَالص  ََيح اَلح َ:َمح
َ.«َبَيلحَطحََرْيَُغَح،َوَحَبٌَّلحَطحَ»:َوهوَنواعن

َ.وقتَالطلبليسَحاصلََامطلوبَ َستدىع:َماَافالطليب
اءَُ»:َوهوَمخسةَأنواع،َويه ،َوال دح ْمُر،َوالهْْهُ

ح
اُم،َوال ،َوالْسَتْفهح َ.«الهمحِن 

َ ّنِّ َ »،َويه:َه:َيكونَحبرفَمنَحروففاتل م  َيل  َهَ ،َوَ وَ ل َ،َوَ ل َعَ ل َ،َوَ ت  َ«.ل 
اَ مه

ح
َ»أ َبهاَ«َيل  ت  َّنه َبهاَماَيُمكنَيمكَلَمافيُتحمح نَحصوهلَكثريا،َوقدَُيتحمحَّنه

. َُوقُوُعُهَبَُعْْسٍ
َ ا مه

ح
ل َ»وأ ََ«ل ع  َّنه ََبهاَفيُتحمح َُحُصوهُلُ، ُع قه َالُمتحوح ْحبُوُب َالمح َبهاَواليشُء َيُتمَّن قد

َاليشُءَالعيد.

اَ مه
ح
َبهاَاليشُءَالُمْمتحَنُعَُحُصوهُلُ.«َوَ ل َ»وأ يُتحمحَّنه  فح

َهَ »وأماَ َ«َل  َّنه َ.وهُلَُُصَحََُاليشُءَالقريُبََبهاَفيُتحمح
َ »والمِنَبـَ َيل  َكثري،َوبغريهاَقليل.«َت 

َامَ هَ فَ تَِواالسَ  َمن: ََيكونَبأداة َويه: َهَ »أدواته، َول  ،َة َزَ مَ هَ ال، يٌّ
 
َوأ ا، َوم  ، ن  َوم  ،

َوَ 
 
َيَ كَ ،َوَ مَ كَ ،َوَ نَ يَ أ َ،َوَ ف 

 
َمَ ،َوَ انَ ي َأ َ،َوَ ت 

 
َأ َ.«ّن 

َهَ »أماَ ُمَبهاَيفَأكرثَال«َل  َحوالَعنَالصديق.فيُْستحْفهح
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َ ا مه
ح
ْصَلََ«االستفهامَأدواِتََبايق»وأ

ح
َأ َر و  َبهاَعنَطلبَتحصح ُم َفيُْستحْفهح إلَاهلمزة

َالشياء.
نَ » م  مََُ«ف  َبهاَعنَالعالمَأصالة.َيُْستحْفهح
ا» م  مََُ«و  َبهاَعنَغريَالعالمَأصالة.َيُْستحْفهح
مَُ«َوأيٌَّ» َبهاَعنَتحََيُْستحْفهح َ.نْيََكَحارََشَحتحَالمََُرََوَ صح
ي نَ »

 
مََُ«و أ َاملاكن.َبهاَعنَيُْستحْفهح

مَ » ك  مَُ«َو  َعدد.الَبهاَعنَيُْستحْفهح
«َ ي ف  ك  مََُ«و  َالال.َبهاَعنَيُْستحْفهح
«َ م ت  مََُ«و  َالزمانَمطلقا.َبهاَعنَيُْستحْفهح
ي انَ »

 
مََُ«و أ َ.الزمانَاملستقبلَبهاَعنَيُْستحْفهح

ى» نـ 
 
يَتَبمعَّن:ََ«و أ

ْ
َ»تحأ

 
،َوَ نَ يَ أ م ت  َ،َو  ي ف  َ«.ك 

اَ مه
ح
ُمَبهاَعنَالصورَوالصديق.َ«اهلمزة»وأ َفيُْستحْفهح

َو َلقد َالستفهام َالَهَ،اءََطحَبَْتََلسَْيكون َالَهَ،يرََرََقَْالَهَوأَ،َبَجَ عَحأو َوأَ،يهََبََنَْأو
َ.ادََعَحبَْتََالسََْوأ،َْْهََالَهَوأ،َارََكَحاإلنََْوأ،َريََقََحَْالَه

رَ  م 
 
َدَحَامَحَ:واأل ََله ح َ.اقَ لحَطَْمَََُلَعَْالفََََبَلحَطحََلَعح

ْطلُوَبَ َمنَالمح َُرْتبحة  َأقله َوإنَاكنَالطالُب ا، اس  َاْلَمح ح َُسِم  اٍو فإنَاكنَمنَُمسح
. ء  َُداعح ح ََمنُْهَُسِم 
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َأربعةغَ يَ ِصَو َويهه  ،َ َالمر»: َالفعل َالمر، َبلم َاملقرون َاملضارع ،َوالفعل
َََلَعَْفَََواسمَُ

ح
َ.«هََلََعَْعنَفَََُبَائََالَهَرَُدَحْصَالمَحوَ،رََمَْال

ةَََ،لوُُجوَبَلَيِجءو َووالهْدَبََ،واإَلبحاحح ،َوالهْكَويَنََ،والهْهَديدَََ،التهْسَويحةََ،
َ.َبَجَ عَحوالَه،َءََاعحَادلَ ،َونََذَْواإَلَ،َادََشَحرَْواإَلََ،ارََذَحنَْواإَلَ

َ و لحَبَالكَحمَحَ:انل ه  َطح ح َلَعح َعَحاَدحله .فَََنَْف  َُكفه رْيَ َْعٍلَبَغح
َلمر.اكوينقسمَ
َملضارعَاملقرونَبلَالاهية.اَ:َالفعلوصيغته

ْظرَََويِجء ةََ،َوللحح اهح رح َسَ،َالكح
ْ
ادََ،َوحايلحأ ةَََ،واإَلرْشح ،َيَلَلََقَْ،َوالَهيدََدََهَْلَهواَ،واإلبحاحح

ارََالو،َةََبحَاقََالعَحَانََيحَوبَح َ.تحْسَويحةََ،َوالْحَتقح

اءَ و اَءَالهائَبحةََانلِّد  ْحُرَفَال دح
ح
لحُبَاإَلْقبحاَلَحَبحرٍْفََمْنَأ َالَفْعل.:َطح نحابح ََمح
ا،َ اَهر  اَءَظح رُْفَال دح َمضمرا.َوأوقدَيكونَحح

َتََلخَْلَالداءَويِجء اَء.،َاَصَصح َواإلَْغرح
اَء،َواإلنشاُءَموضعَاخلرب َاإَلنْشح وَْضعح َ.،َلغراضوقدَيقُعَاخلرُبَمح

َ.وقتَالطلبغريَحاصلََامطلوبَ َستدع:َماَلَيمنَاإلنشاءَالطليبوغريَ
َ َأوهو َأنواع َويهيضامخسة ،َ َوامَ واَّلَهَحَُدَْالمَح»: مَُ، سح َولقح َوُبَجَ عَحالَه، ،َاءَُجَحالرَه،

َ«.ودَُقَُالعَُو
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 اْلَفْصُل َواْلَوُصُل :البَّاُب السَّاِبُع

ل َ ْطُفَمُجْلحٍةَلَعَمُجْلحٍةَحبرٍفَالواوَخاصة.:َال و ص  َعح
ل َ ص  رَْفََترك:َوال ف  َبنيَالملتني.َالرابَطََالعطَفَحح

،َويه ة  ِلَمخ  س  ص  َالف  و اِضع  اُلَ»:َوم  مح اُلََكح مح اَل،َوكح اَلَالت صح مح اَل،َوَشبُْهَكح الت صح
الحنْيََ مح َالكح ُطَبحنْيح اَع،َوالهوحس  اَلَالنَْقطح مح اَع،َوَشبُْهَكح َ.«النَْقطح

اِل: َاالتِّص  ال  م  َفك 
َلَعَمعَّنَالملةَالوىل؛ََكونَالملةََ كأنَتكونَتوكيداَهلا،َاثلانيَةَُمْشتحَملحة 

َبيان َ.هلاَأوَبدلَمنها،َأوَعطفح

الَِ اِلَاالتِّص  م  َك  َ:وِشب ه 
وحاَبَسؤاٍلَنحاَشٍئَعنَالملةَالوىلَواقعةَ َالملَةَاثلانيةَََكون َ.يفَجح

اِعَ َاالن ِقط  ال  م  َ:وك 
َعدمَوجودَمناسبةَبنيَالملتني.

َ:َاِعَط َقَِاالن ََالَِمَ كَ َهَ بَ شَِو
َويفَالعطفَلَعَالملةَمسبوقةَجبَكون ملتنيَيصحَالعطفَلَعَإحداهما

ََيفَاملعَّن.اثلانيةَفسادٌَ



 
 

 

 
16 

املقدمة البالغية

َ ط  َ َواتل و س  :ََب ني  ِ ال ني  م  َالك 
َمقصودَإعطاؤهاَحكمَالوىل.َكون َالملةَاثلانيةَغريح

َ:َللوصلَموضعانو
َإَََأوََْربح اخَحَنََاتحَلحَمَْالََُأنَتتفق:َاألول

ْ ََ،َاءَ شَحن بحَنحَمَُل ٍةَبينهماتحََةٍَاسح َلوَ،امه َعٌَانََمَحيسَثحمه
 العْطَف.َنَحمََ

ََالعْطَفََتْركََُأنَيُوهم:َواثلاين اَد.ََخلحفح رح َالمح

ٌحَفالوصل.َوالصُلَ ْصُل،َإلَإذاَوُجدَُمرحج  َيفَالملَةَالحايَلهَةَالفح
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 الَباُب الثَّاِمُن: اإِلجَياُز َواإِلْطَناُب

َ ََُانٍَعَحمَحَنَْمََََسَفَْاَيفَالَهمَحَُُك  اَيُعربه نْهح َ،َاإِلجي ازَ »،َهماَنْيََيقَحرََطحَبَََعح ن اب  َ«.و اإِلط 
ْعنحاُه.:َاإِلجي ازَ ف َمح تحمه َلحْفُظُهَوح اَقحله َمح

ارٌَوـٌر،َْصَقحَ»:َوهوَقسمان َ«.اْخَتصح
ِ:ف ْص  َالق  ََإجِي از 

ة .َتضمنيَالَكم َثريح َكح اَّنح عح َليَلَمح َالقح

َ ارَِاالوإجِي از  تِص  َ:خ 
َتحْوَفيحةَََتقليل ََالَكمَمع ْعَّنح ادَََالمح َمنَالُمرح َتُركح َقرينةَتدلَلَعَما َمعَوجود ،

َالَكم.

ن اب َوا ََتحْوَفيحةَُ:َإِلط  ْعَّنح ادََالمح ٍة.َلحْفٍظَزحائَدٍَبَََالُمرح ائَدح نُْهََلفح َعح
اَلْعرَتحاُض،»َ:كثرية،َمنهاَهوأنواع َ«.وحالهْذَييُلََالحوَشيُع،َوح

اَطفَحاتل وِشيعَ ف َبَُمتحعح ٍ َُمفحْسه َُمثحَّنى َُذْكُر َأوََنَـيَْ: ، ام  َالعح َبحْعدح َاخلحاص  ََذْكُر َأو ،
اُرَالَكمََلُْكتحةٍَ َ.تحْكرح

: ِِت اض  اَجبملةَاعرتاضيةَاإلتيانَوااِلع  حهح َلكتة.َلَُملَل
يِيل َو َ:َاإلتيانَجبملةَبعدَمجلةَتوافقهاَيفَاملعَّنَللتوكيد.اتل ذ 
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 : ِعْلُم الَبَياِنالعلم الثاني

َعَْالمَحَادَُيرَحإََُفَبََهَ:ََعلٌْمَُيْعرَحابل ي انَ  ََدََاحََالوَحََّنح حاَكيبح ََْبرَتح لحَةَةٍَفَحلََتحَمح لح َيفَوُُضوَحَادله
لحيْهََ حََنَْمَََعح حَوَحَ،يهٍَبََشَْت ْصَليهَة.ةٍَايحَنحَكََوَحَ،ازٍَجمح

ح
اَظَال لْفح

ح
َزَمَال َةَبَلح َوحْجَهَالُمبحالحغح ح َ،َلَعح

بِيهَ »:َ،َويهوهوَثَلثةَأبواب ازَ احلقيقةَوو،َالت ش  ج  ِويََِّالم  َ«.الِكن اي ةَ و،َانَِالل غ 
ازَ »:َيتضمنَشيئنيوذلكَأنَاليانَ ج  وِيَ َالم  َ«.ِكن اي ةَ ال،َوَ الل غ 

َينقسمَإىلَقسمني:َ وَي  اُزَالل غح جح َ ،َوَ ةَ ارَ عَ تَِاسَ »والمح َ«.لَ سَ رَ مَ َازَ م 
ة َ ار  تِع  َلَعَالتهْشَبيَه.واالس  َ:َُتبَّْنح

 البَّاُب اأَلوَُّل: التَّْشِبيُه

مََْاُقَإَْلحَوَوه
ح
مَْبَََرٍَأ

ح
َََرٍَأ َحشَْمََُةٍَفَحَصَل ُواَتَالتهْشَبيهَََامَحهَُنحَيَْبحََةٍَكَحرتح دح

ح
اٍةََمْنَأ دح

ح
َ.اَلَ غحََبَأ

اة َ د 
 
بِيهََِوأ َة.الت ش  ابحهح َالُمشح ْعَّنح َلَعَمح َ:َلحْفٌظَيحُدل 

َالك َ»ويهَثلثة:َ َ،َوكَ ف 
 
َِ»َيكونوقدَ«َل َثَ ،َومَ نَ أ َ.«لَِعَ الفَِب

َالت ش َ ن  َك  ر 
 
َأربعةوأ َويهبِيِه ،َ اُةَ»: دح

ح
َوأ بحَه، َالشه وحْجُه َوح َبََه، بهُه َوالُمشح بهُه، الُمشح

َ«.التهْشَبيهََ
ب هَ  ش  َبِهََِفالم  ب ه  ش  ََوالم  ًيا»قدَيكونََهماَمنُكٌّ َ«ِحسِّ َاكلدلَالاعمَوالرير،؛

َيكونو لِيًّا»َقد ق  َوالياة«ع  َاكلعلم َأحدهماَ،؛ َيكون لِيًّا»َوقد ق  َع  واآلخرَ«
ًيا» َ.ورالوَملعل؛َاك«ِحسِّ

 َ ،َومنهَاخليايل.فاحلِّسِّ اَيُْدرحُكَبإحدىَالحوحاس  َ:َمح
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َ : ِِل  ق  َووالع  َالوهِم، َومنه ، َالحوحاس  َبإحدى َيُدرك َل َما ًك  َُمْدرح َليس َما هو
دركَبهاَلاكنَممكنا.

ُ
،َلكنهَلوَأ َبإحدىَالحوحاس 

ب هَِو َالش  ه  َُكَفيو ج  حْشرتح بهُهَبَهََ:َالوحْصُفَاَّليَي بهُهَوالُمشح ََهَالُمشح َْييل  اَأوََتح َْقيق  َ.تح
بههََيفَحقيقةََإماَداخل»:َوهوَن واعن بههَََالُمشح َ.«ماخارجَعنهوإماَبََه،ََوالُمشح
ًيا،»َأيضاويكونَ ن ِويًّاَأوَِحسِّ ع  َ.«م 

َالوحاَحدََ َُحْكَم َويف ا، اَحد  َوح بحَه َالشه َوحْجُه َمتعدد،ويكون َمن َمركبا َلكونه َ؛
َكذلك.َادَ دَ عَحتحَمَُيكونَو

َ ر اض  غ 
 
بِيهََِوأ َ»َ:منهاَ،كثريةَ َالت ش  بههح َالُمشح َأن َوبحيحاُن بهَه، َالُمشح اَل َحح بحيحاُن

ْقَريرَُ َوتح َوتحْزيَينُه، بهَه َالُمشح َْسنُي َوتح اهَلَََُمْمَكٌن، َوبيانَُحح َوتحْقَبيُحُه، ارَََ، الََََمْقدح َحح
امَُ افُُه،َوإَيهح بهَه،َواْسَتْطرح بهَهَبَهَََالُمشح نَهَلَعَالُمشح

ْ
أ َشح َ«.ُعلُو 

رَح بهَهَبََه.َُضَوالغح ُعوُدَلَعَالُمشح بهَهَكثريا،َوقدَيح ُعوُدَلَعَالُمشح َالتهْشَبيَهَيح ََمنح

َوينقسمَالتشبيهَباعتبارات:
َإىلَينقسمف ي ِه ر ف  َط  تِب ارِ َفبِاع  حَ»: حَوَ،دٍَرَحفَْمَُبَََدٍَرَحفَْمََُيهََبََشَْت ،ٍَبَكَهرَحمَُبٍَََبَكَهرَحمََُيهََبََشَْت

حَو حْشَبيهٍََبَكَهرَحمَُبَََدٍَرَحفَْمََُيهََبََشَْت ٍبَبُمْفرحدٍََ،َوت كه َ.«ُمرح
ي هَِوينقسمَباعتبارَ ر ف  ِدَط  د  ْعٍَ»:َإىلَت ع  حْسَويحٍة،َوحمجح ت ْفُروٍق،َوح مح لُْفوٍف،َوح َ.«مح

ِسمَ  تِب ارََِوي ن ق  اتِهََِباع  د 
 
ٍد،»:َإىلَأ كه ٍلََُمؤح ُمرْسح َ.«وح

ِسمَ  ْمَثيٍل،»َ:إىلَب هَِالش ََوجهََِباعتبارََِوي ن ق  رْيَََتح َ«تحْمَثيٍلََوحغح َوإىل ٍل،»، صه َُمفح
ٍلَ َ.«وجُمْمح
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 َغِويَُّجاُز اللُّامَلُة ويََّغِواحَلِقيَقُة اللُّالبَّاُب الثَّاِني: 

َفياحلقيقة:َ َُلحْفٌظَاْستُْعَملح َهلح اَوَُضعح اُطَبََمح َحَالهخح َْأيىاَاكنَوََغَحلَُ،َيفَاْصَطلح َ،يىاعََوََشح
َ.يىافََرَْأوَعَُ

ازَ و ج  ٍةََمْنَإََالم  انَعح َرينحٍةَمح َبَقح ُ َهلح اَوَُضعح َمح رْيَ
َيفَغح ،َ:َلحْفٌظَاْستُْعَملح َالحَقييَق  ْعَّنح َةَالمح رحادح

َ َوالقرءانَوالسنة، َ،-جلَوعل-لربَأسماءَايفََجمازولَوهوَموجودَيفَلسانَالعرب،
َيفَالغيبيات.َيفَصفاته،َولَول

َ«.ٌبَكَهرَحمَُ،َوَحدٌَرَحفَْمَُ»:َوهوَقسمان

َإىلَنوعني ق ة  َل  حَ»:َوينقسمَمنَحيثَالع  َ«.ةٍَارَحعَحتََسَْ،َواٍلَسَحرَْمََُازٍَجمح
َ ح َُسِم  َة ابحهح َالُمشح رْيح َغح تُُه قح لح َعح َاكنت حَفإن َسَحرَْمََُاازَ جمح َل  َحنو: السببي ِة،َ»؛

ب بِي ةَِ س  ب لِي ِة،،َةَِي َوَِاضَ ،َوالمَ والم  ت ق  س  َِّي ةَِئَِزَ واجلَ َوالم  لَِةَِيَ ،َوالَك  ح  َ ،َواحلَ ي ةَِ،َوالم  َ«.ةَِايلِّ

َوإنَ ح َُسِم  ةح ابحهح تُُهَالُمشح قح لح َ.ةَ ارَحعَحتََاسَْاكنتَعح

ل َ يَْهَاالستعارةََِوأص  فح رح ُدَطح حح
ح
َأ حْشَبيٌهَبحَليٌغٌَحَذفح َ.وأداتُهَشبَههَََووجهَُ:َت

ُ،َوهوَارَُعَحتحَسَْالمَُ»َ:،َويهوأراكنهاَثَلثة بههَُنُْه،َوهوََمََارَُعَحتحَسَْالمَُو،َبههَُشَحالمََُهلح َالُْمشح
َ.«املنقولَاللفظَوهوَ،ارَُعَحتحَسَْالمَُ،َوهََبََ

ب ِعي ةَ »َ:وتنقسمَالستعارةَمنَحيثَالظرَإىلَاللفظَاملستعارَإىل ،َوت  لِي ة  ص 
 
 «.أ

َف
 
لِي ةَ األ اََاكنماََ:ص  اَمد  اَجح اُرَفيهاَاْسم  َ.ُمْشتحقيََغريَحالُمْستحعح
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،َأوَاسمَحالُمْستحعَحَاكن:َماَاتل ب ِعي ةَ و ْرف ا،َأوََْ،ٍلَعَْفَََاُرَفيهاَفَْعل  اَأوَحح ا.َاْسم  َُمْشتحقى
ِمي ةَ  ك  َاتل ه  ة  ار  تِع  ََ:واالس  َزَ نَُما َالَهَافيهَلح َهمََُادَ ضح َمََكَ هَحللتَهََبَاسَُنحَالَهَةَحلحَْنح

َ.منَالهبحَعيهةََ،َويهَاءََزَحهَْتََوالسَْ
ةٍَ»:َوتنقسمَباعتبارَآخرَإىلَثَلثةَأقسام ةٍَُمْطلحقح حح ٍة،َوُمرحشه َ.«،َوجُمحرهدح

 البَّاُب الثَّاِلُث: الِكَناَيُة

ْعنحاهَُالِكن اي ةَ  َزُمَمح َبََهَلح َريدح
ُ
عَحَ:َلحْفٌظَأ وحازَََمح ةَََجح ََإَرحادح ْعَّنح َ.ييَقَ قََالحََالمح

ُةَالن ْسبحةََ»:َي طلبَبهاو ةََو،َإَرحادح فح ُةَالص  وُْصوَفََةَُادَحرَحإََو،َإَرحادح َ«.المح
ة َف ب ةََِإِر اد  ََماَاكنَ:النِّس  َّنه ْمٍر.َعنهَالُمكح

ح
ْمٍرَإىلَأ

ح
َأ  نَْسبحةح

ةَِو ف  ة َالصِّ ََ:إِر اد  َّنه َللموصوف.َعنهَماَاكنَالُْمكح َثحابَتحة  ة   َصفح

وِفَو و ص  ََماَاكنَ:إرادةَالم  َّنه كح َنَسبٍة.َولَليسَبصفةٍََعنهَالمح

َمنها َأغراض، َوللكناية َواملدح»: َاملوصوف، َحال َوبيان َواَّلم،َاإليضاح، ،
َ«.والسرت،َوالصيانة،َواإللغاز،َوالعمية،َومقدارَالال
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 يِعِدالَب ُمْلا: ِعًثاِلَث

ََْوهَُوُجََُبهَََُيْعرحُفََعلٌْمَ:َابل ِديعَ  ََنيََسََتح ح ََابََقَطحَالمََُمََالَكح َ.الََالحََلَُمْقتحَضح

َ«.يٌَّوَِنَ عَ ،َومَ يٌَّظَِفَ ل َ»هوَقسمان:َو
َ ِظي  ْجُع،َ،اُسَنحَالََ»:َ،َويهمخسةفالل ف  ،َوالسه نحُة،َوالرهد  ازح يعََُوالُموح َ.«والتهرْشَ

َنَ اجلَِأماَ ابُهَُف:َاس  َيفَال ْطَقََتحشح نْيَ ،َوهوَقسمانَمعَاختلفهماَاللهْفظح ْعَّنح َيفَالمح
َ غَ ،َوَ امٌَّت َ» َ«.امَ ت ََري 

ْتََامَحَ:ف اتل امَ  قح .وفُهَُرَُحََُاتهفح َمل  اق اَاكح ََات فح
َاتل امَِّ ري   َو غ  َخَْاَما: َأةََئحَيَْالهَحَيفَانََظحَفَْاللهََفيهَتحلحفح َأَعَوَْالَهَو، دََالعَحَو، َأدح َو،

َْ َ.يَبَتََالرته

اَالر دَ  م 
 
ُجزَََرحدَ ف:َو أ ََلَعَالعح َوهلَصور.َ،يفَالشعرَْدرََالصح

َ ْعُل َجح َالرث َويف
ح
يَْنَكَحالمََُاللفظنيَََدََحَحأ رح ََيفَره

ح
لََأ َا،آَخَرهَحَيفَواآلخرََََة،رَحالَفقََْوه

اٍق.بنيَلحَويكونَ اٌق،َأوَلفظنيَبينهماََشبُْهَاْشَتقح نَيَبينهماَاْشَتقح  ْفظح

عَ  ج  َالس  ا م 
 
َوأ ََرَْفَالحََيفَنحرْث اَنيََتحَلحَاَصَالفَحَفتحواُفُقَ:

ح
،َولَيقالَيفَالقرءانَريََخََال

َ.أسجاع،َبلَيقال:َفواصل
رهٌف،»:َوأنواعهَثَلثةَ  اٍز،َُمطح ُمتحوح عٌََوح ُمرحصه َ.«وح

َ ر ف  ط  اتحَاخَْ:َماَفالم   الوْزَن.َيفَانََتحَلحَاَصَالفَحَفيهَلحفح
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ت وازَِوال .يم  َ:َماَاكنَالتفاقَفيهَيفَأقلَاللفاظَوزناَوتحْقَفيحة 
عَ  ر ص  ْتَ:َماَوالم  قح تنيَََألفاُظََفيهَاتهفح ََأوَالَفْقرح

ح
َُكَْأ ْزنَََيفَاهَحرثح َْقَفيحَة.والَهَالوح

ن ةَ وأماَ و از   قفية.:َفْهَتساويَالفاصلتنيَيفَالوزنَدونَالالم 

ِيعَ 
اَالت ْش  م 

 
ََاَفيحتحنْيََقحََلَعََتَيَْالَحَاءَُبَنحََوَحهَُفَحَ:وأ َاليُتَمعَّنَووزناَيحَصح  ْفتح قح إذاَوح

ا. ٍةََمنُْهمح اَحدح َلَعَوح

اَّن.َقحَلهَعَح:َماَتَحيَ وَِنَ عَ والمَ  عح َبَتحْحَسنَيَالمح
َويهَوأنواعه َعْشون، َوالهقَْ»: َوالهْفَريُق، َوالحْمُع، ْوُلَالتهْسَهيُم، َوالقح َسيُم،

َ َوالرهُجوُع، ْكُس، َوالعح َوالهْوَكيُد، بحاُق، َوالط  ، َواَلد  َوالهْجَريُد، َب، ،َوالوريةبَالُموجح
َو َوالحْحُث، َوالهْوَفيُق، َوالهوَْجيُه، ْوُق، َوالسه اُم، َوالْسَتْخدح ، َوالنهرْشُ ُحْسُنَواللهف 

َ.«،َوالهْعَليُقَالهْعَليَلَ

هَِ َ:يمَ فالت س 
ْعُلَالُمتحَكح مََ َلَعَآخرهَجح اَيحُدل  َ.يفَأولَاليتَمح

: ع  َواجل م 
ةٍََبنيَحَالحْمعَُ دح د  َمتحعح ْشيحاءح

ح
َ.واحدٍََحْكمٍََيفَأ

: ِريق  َواتل ف 
قحََأنَْ يْئحنْيَََبنيَحَيُفره اَحٍد.َنحْوٍعَََمنََْشح َوح
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: ِسيم  َواتل ق 
دٍَعَحتحَمَََُذْكرَُ ََامَحَاعَُجَحرَْوإَََد  اَت.ُينحاَسُبَُُكه دح د  َالُمتحعح اَحٍدََمنح َوح

َحاتلان ِب َبِالم وج  ل  و  َوالق  ةٍَإثباُتَ»: َلحْفَظََاهَحلحَعَحجَحَََصفح ُْل َوحَحح رْيَهَ؛ ََلغح َالُمتحَكح ُم
اَدهََ َفَُمرح َبَلَعََخلح اطح َ.«الُمخح

: ِريد  ََواتل ج 
ََصفةٌََهلَأْمرٍََمنََْيُنزتحعَحَأنَْ ْعَّن  رَُمح ،َاالَهَحمَحكَحيفََةَ الحغَحبحَمََُمنَتلكَالصفةَلُهَُثَْمَََآخح

،َويف،َوابل اءَ »يه:َ،َوبأحرفَويكونَُ  «ِمن 

: َواجِلد 
ََ ح اَهُرَالَكح .أنَيكونَظح ْزلح  َمَالهح

: ب اق  َوالطِّ
ْعنحيحََبنيَحَالْمعَُ  .ابَلحنْيََقَحتحَمََُنْيََمح

كِيدَ  َ:واتل و 
بحاَن: ْ َْ،َوهوَمَهاَّلَهََبهَُيُشََْامَحبَََْدَحَالمَحَ:َتحْوَكيدَُاألولََضح َ:انََبَحَضح

َ
 
هَ حَ أ ََُأنََْ:امَ د  َثَْتحَسَْت ةَََنَْمٍَََحَدَْمَحَةَُفَحَصَََّنح ََيرََدََقَْتَحَلَعَمنَْفيهةٍََذمَيََصفح وىلح

ح
ُدُخوَلَال

َ.يفَاثلانية
ََ:امَ يهَ انَِوث َ ْدٍحََةََفَحَصَإَْثبحاُت ََمح هاَيُْؤتح َمْدٍحََصفةََُتحَليهاَاستثناءٍََبأداةَََبعدح
ْخرى

ُ
َ.أ
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بانَََ،َوهوحَحدَْالمَحَيُْشَبهََُامَحبَََمَ اَّلَهَيدَُكََوَْتحَ:َواثلاين ْ اََضح َ:أيض 
وىلَيفَوَلَالخَُدََُيرََدََقَْتَحَلَعَيهةٍَفََنَْمَحٍَحَدَْمَحَةََفَحَصََنَْمَََمَيذَحَةََفَحَصََاْستَثْنحاءََُ:أحدهما

َاثلانية.
اَةَاْستَثْنحا:َوثانيهما دح

ح
اَبَأ هح َبحْعدح َيُْؤتح َةَذحمي ْخرحىإَْثبحاُتََصفح

ُ
َأ ُةَذحمي َ.ٍءَتحَليهاََصفح

: س  َوالع ك 
َتحَ

ْ
 .هََيمََدََقَْتَحَدَحعَْبَحَيفَالَكمَََءٍَزَْجََُرَُـيخََأ

: وع  َوالر ج 
َلكتة.َمََالُمتحَكح ََنحْقُضَ ابَقح َالسه مح ح َالَكح

رِي ةَ وا َ:تل و 
رَحَأن ََ؛معنيانَََهلٌََُظَفَْلحََيُْذكح ْهُمهََُادحرَُبحَيحتحََقريٌبَأحدهما ََنَحمَََفح ح اآلخرَوََم،الَكح

اَيفَالكمَالربةٍََفيَهخَحَةٍَينحَرََقَحلَََباإلفادةَََرادَُالمََُهوَحَيدٌَعََبحَ حهح َ.،َولَوجودَل

َ َ َوالل ف  َ:والن ْش 
اٍظَََذْكرَُ لْفح

ح
ةٍَمَُأ دح د  َبيَلََلَعَتحعح ُكَواحدَمنهاَََذْكرََُثمَهَاَل،مْجَحاإلَََأوَيَلََصَفَْالَهَسح

اَنٍي؛يََعَْتَحَرْيََغَحَنَْمََ ْهمَََلَعَاعتماد  َ.وقدَيكونَمعكوسا،َالسامعَََفح

امَ  د  تِخ  َ:واالس 
َعَْمَحبََََظَفَْاللهََذْكرَُ ََةَُدَحاعحَوإََََّن  َعَْمَحبَََهََيَْلحَعَحَريٍَمََضح رَحََّن  َ.آخح
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: ق  و  َوالس 
رْيَهَََاقحَسَحمَحَومََلَُعَْالمَحَُقَوَْسَح

َْكتحٍة.َلَُغح

: َواتل و ِجيه 
ََادَُيرَحإََ ح َمََتحَُُمََْمََالَكح َتحَمََُنْيََهَحجََْوَحل  َ.َنَيَْادَهضح

َ:واتل و فِيق َ
َبنيََْمعَُالحَ

ح
يَنَأ َليسَبينهماََْمرح َتحَُمتحنحاَسبحنْيَ .اضح  دٌّ

: ث  َوابل ح 
اُدَالُمتحَكح مََ ل ُمَبهاَإَيرح َيُسح ة  َقحاَطعح ة  ُبََُحجه اطح َ.الُمخح

َ:يلَِلَِعَ اتل ََنَ س َحَ و
ءَُ َ.لوْصٍفََةٌَابحَرَحغَحَفيهاَيهةٍَيقََقََحَحَرْيََغَحَلهةٍَعَََاد اعح

لِيق َ َ:واتل ع 
َََمٍَكَْحَُإثباتَ ََلهَقَعَحتحَمَُل

ح
َََهََاتََبحَثَْإَََدَحعَْبَحَرٍَمَْأ ََُلهٍقَعَحتحَمَُل َ.رَحآخَحَهلح
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 َخاِتَمٌة ِفي السَِّرَقاِت الشِّْعِريَِّة
ِري ةَ  ع  َالشِّ ِق ات  َالَّس 

ح
َأ ََذَُخَْ: ََلحْفَسَه، َونسبته رْيَهَ

َغح مح ح َالكح ْخٍص َنواعنشح :َويه
ٌة،َوغريَظاهرة» اَهرح َ.«ظح

َ«خَ ل َ،َوالس َخَ س َ،َوالمَ خَ س َالن َ»َ:،َويهثلثةَأنواعفالظاهرة:َ
خَ ف َ:َالن س 

ح
ََذَُخَْأ ح َعَْمَحاَوَحظ َفَْلحََمََالَكح َ،َوهوَُمرم.َّن 

:و خ  س  َتحْغَيرَيَاللهْفَظََالم  عح َمح ْعَّنح ْخُذَالمح
ح
َبََأ قحله

ح
ََُمنْهَََُلْفٍظَأ اٍوَهلح ََ.،َأوَُمسح

:و ل خ  ََالس 
ح
َعَْالمَحَذَُخَْأ ُه،ََّنح ََعَحمَحَوحْحدح وىلح

ُ
َال اَظَهَُدونح لْفح

ح
ْوَنَأ َهلا.َ،كح اَويحة  َأوَُمسح

َلمَيكنَمذموما.َماهفإنَاكنَاثلاّنَأجودحَمنَالولَفي
ةَِ اِهر  َالظ  ري   َ:وغ 

َعَْالمَحَريَُيََغَْتَح ٍل.ََّنح م 
ح
َلَُمتحأ قحُةَإَله َ ُهَالْسه عح ُرَمح َبَوحْجٍهَلحَطيٍفَلَتحْظهح

ََوحْضعَُ»َ:ويهَأربعةَأنواع ْعَّن  نَََيَفََمح اكح َوكونَاثلاّنَمح ، ْعنحيحنْيَ َالمح ابُُه حشح ت َوح َر، َآخح
ْشمَح

ح
لُْبَأ َمنَالول،َوالقح َ.«لح

َاالو َ:ق تِب اس 
تحْضَمينُُهَيف َوَالحَديَثَوح

ح
اَنَأ َالُقرْءح ٍءََمنح ْ ْخُذََشح

ح
ََأ ح اََم،َالَكح وَشْعر 

ح
َ،َنحرْث اَاكنَأ َلح

َ ح َمنه.َأنههََُلَعح

َ و ِمني  َ:اتل ض 
اُلَ رْيَهََشَََنَْمَََئ ايَْشَحَرََاعََالشَهَإَْدخح

ْشُهورَََْعَرَغح َ.َذلكلَعَيهََبََنَْالَهَعَحمَحيفََشْعَرهَََالمح

َ:ِميحَ اتل ل َو
ةَُ ارح َ،َةٍَآيحَإىلََمَََكح َتحَالمََُإَشح

ح
ََ،يٍثَدََحَحَوَْأ

ح
َ،ََشْعرٍََوَْأ

ح
ثحٍلََوَْأ َ،َمح

ح
ٍة.َوَْأ ََقصه
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َ:احل ل َو
َمََرْثَُنحَ ح َ.ومََُظَنَْالمَحالَكح

دَ و ق  َ:الع 
َمََْظمَُنَح ح َ.ورََثَُنَْالمَحالَكح

ن ق َ
 
َواتل أ َويه: َمواضع، َثلثة َيف ُه مح ح َالكح َالُمتحَكح َم َْسنُي َتح ِم،ََاحَ اف تِتَ »: اللَك  

مَِ َاللَك   ،َوِخت ام  ر  َإىلَآخ  وع  و ض  َم  َِمن  ال  َعلم.،َواللَأ«واالن تِق 

َ.والمدَللَربَالعاملني،َولَعَآهلَوصحبهَوسلم،َوصَّلَاللَلَعَنبيناَُممد

ت بَ و َهك 
َالفقريَإىلَعفوَربهَالغّن

ِيَ  ري  َابل ح  ِعيد  َس  َب ن  د  َُم  م  َأب وَزِي اد 
َنهَيومَاالثننيَمنَشهرَاهللَذيَالقعدةالفراغَمواكنَ

َملسو هيلع هللا ىلصَسبعَوثَلثنيَوأربعمئةَوألفَمنَهجرةَانليبَُممدَسنة
َخلامسَعْشَمنَشهرَأغسطساَ:املوافق

َستةَعْشَوألفنيَمنَاتلاريخَالصلييبَسنة
َ

َمصَحفظهاَاللَ-الزيةََ-َاملنريةَالغربية
44َ 049 504 011 002هاتفَ/َ

َ


